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 َة في ايُذصب ايحٓفيؿوابم اإلعاْة ايُحر 

 وأثزصا في ايحياة ايُعارصة

 َحُد أسًِ رؿا ايُيُني 9بكًِ  

 خلة ايبحث

 9قشُت ايبحث إلى َا يلي

 أصُية ايُوؿوع/  َة ايبحثَكد  

 9ٍايُبحث األو  

 َلايب ايحاّ، وفيط خُشة   اإلعاْة على

 9ٍايُلًب األو  

ُ   تعزيف اإلعاْة على ايحاّ يػة    ضاواػلالحا  وحه

 9ايُلًب ايثاني

 وعوفيط خُشة ف   ،َة وايُٓهي عٓضاأحكاّ ايبيوع ايُحر 

 9ٍايرفع األو  

 ايتعزيف بايبيع

 9ايرفع ايثاني

 ايبيع اػلالحا  

 9ايرفع ايثايث

 أركإ ايبيع

 9ابعايرفع ايز  

 ‘ايُبيع’ 9رشون ايُعكود عًيط

 9ايرفع ايداَص

 َرشوعية ايبيع وحهُط
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 :ايُلًب ايثايث

 فيط َة وتلبيكات ايُذصب ايحٓفيفي ؿابم اإلعاْة ايُحر 

 الح وَا يتدذ َٓط وأَثايضاَشائٌ بيع ايش  

 َشائٌ بيع ايدُز وَا يتدذ َٓط ايدُز وَا طابط ذيو

 شائٌ بيع ايُزاَير وَا يتدذ َٓضاَ

 وغيرصا أو نٓيشة   ْار   ظ بيت  َشائٌ إجارة ايبيت ييتدذ  

 قةَشائٌ َترف  

 ايُلًب ايزابع

  ُ ً ل بتحيِ اإلعاْة على ايُحر  ات  في َض  9ّ، وفيط فعإتتع

 9ٍايرفع األو  

ٔ   ي هتفى  في َعزفة قؼد ايعاقد بػًبة ايو

 9ايرفع ايثاني

  ٕ  َشًُا   نيايُع صٌ يظترن في تحيِ اإلعاْة نو

 9ايُلًب ايداَص

 9، وفيط فعةفي ايعكود ايُايي  َة ايُحر أثز اإلعاْة 

 9ايرفع

 ى ايُعؼية َٔ حيث ايؼحة وايبلالٕحهِ عكد اإلعاْة عل

 9ايُبحث ايثاني

 ةحياة ايُعارِص ايَة في أثز اإلعاْة ايُحر 

 ايداتُة

ِ  ايٓتائج  وفيضا أص

 َة ايبحثَكد  

الة  الّ على سي  ايحُد  رب  ايعايُين، وايؼ  فكاٍ ا  9وبعد ،وعلى آيط وأػحابط أجُعين ،ًيند ايُزس  وايش 

وا ا ﴿ 9تعالى ك  اتر ِٕ و  ا ْدو  اْيع  ِِ و  ْ ْ وا ع ل ى اإْلِث او  ع  َل  ت  ْكو ى و  ايتر ْ وا ع ل ى اْيبِر  و  او  ع  ت  ٕر ا و  ِ اِب  إ ِديد  اْيِعك   [.2 9ايُائدة]﴾  ط 
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  ّ ٕ  اإلسال ٕ  ايُعين َظارى   واإلعاْة  ، على ايُعاصي اإلعاْة   ّيح   فإ في ايُعؼية،  صو بُثابة ايُعؼية؛ أل

  ٌ ّ   وايوسائ ايُكاػد يضا أحكا
(1)

. 

ّ صو اإلعاْة  ايُكؼودة، أي ، بٌ ايُحر َة  ٌُّ إعاْة  َحر ايتي يكؼد ػاحب ضا اإلعاْة  على ايُعؼية،  9ولهٔ ييص ك

 .حٌُ ايدُز، ونتابة  ايز باأو اإلعاْة  ايُبارِشة ايرقيبة ن

ٓ اض رحج   ا اإلعاْة  ايبعيدة، َع اْتفاء قؼد اإلعاْة على ايُعؼية، فضذظ َل تحّ، ويو رحَْت يدخٌ على اي  َ أ

عويِ، وايحج  َدفوع  بايٓؽ  
(2)

. 

 ،  ّ ، واإلعاْة  على ايُعؼية رحا ٕ  اإلعاْة  على ايلاعة كاعة  ٕ  في ديٓٓا اإلسالّ ايحٓيف، أ ٌُّ َشًِ أ ونُا يعًِ ك

‘األَور بُكاػدصا’ 9وفل ايكاعدة ايُظضورة
(3)

ِ فعٌ ايلاعة، وفي وِزر ارتكاب اإلثِ ُ عين في أجز َا كإ في  .، فيظترى اي

َا ، نذيو اإلعاْة  عًيط ع َحر ٕ  ايُعين  َظارى  في نرش ايحاّ ايرش   .رحاّ؛ أل

ٌ  إلى ايٓبي  ’ 9‘ػحيح َشًِ’ففي   9رجٌ فكاٍ «عٓدي َا» 9إن ي أبدع بي فاحًُني، فكاٍ 9فكاٍ جاء رج

ٍ  يا ٍ  ا رسو ٔ يحًُط، فكاٍ رسو  َ ٌ  أجز فاعًِطَ  »9ملسو هيلع هللا ىلصا! أْا أدي ط على  ٍ  على خير، فًط َث «ٔ د
(4)

. 

ٍ  ا 9أيـا   ‘ػحيح َشًِ’وفي  و س  ٔ  ر  ٍ   ملسو هيلع هللا ىلصي ع  ا ق  يْطِ، و  اصِد  ط  ك اتِب ط ، و  ً ط ، و  ِ ْؤك  َ ٌ  ايز ب ا، و  ِ ِْ » 9آك  ص 

اء و  «س 
(5)

ٕ  ايٓبير  . ً ضِ في  وصٓا أ ٔ أعاْ ضِ بهتابة  أو طضادة ، َث  َ ً ط فحشب، بٌ جعٌ  ِ ِ  على آكٌ ايز با وَؤك يِ يجعٌ اإلث

ٌ  يضا، فاإلعاْة  على  ٔ  أيـا  ايعارص  وايُعترص  وايحاَ اإلثِ، ونذا يِ ي ًعٔ في ايدُز ايبائع وايُظتري فحشب، بٌ يع

 .ؼيِة َعؼيةايُعؼيِة َعؼية  ويو بظرط كًُة، وايترقيز  على ايُع

ّ، عًُا   ُ فـية غايبا  إلى َحر وقد وقع ايدالف  بين ايفكضاء حوٍ رحَة اإلعاْة على ايحاّ، َٔ حيث ايوسيًة اي

ُ فـية إلى ايحاّ قلعا    .أْ ضِ يِ يدتًفوا في ذات ايوسيًة اي

عاَالتط، وفي بيعط ورشائعط،  فال بد  يًعبد ايُشًِ إٔ يشير  على رشع ا تعالى في ديٓط ودْياظ، في عباداتط وفي  َ

ٌ  أَز َٔ أَور حياتط، قاٍ تعالى ﴾  9وفي ك اي ُِين  ب  اْيع  اتِي يًِط ر   ُ  َ ْحي اي  و   َ كِي و  ن ش  تِي و  ال  ٕر ػ  ِ ٌْ إ  [.262 9األنعاّ]﴿ق 

ٌ  في ايـوابم ايرشعي ة في َشائٌ ايبيع وايرشائع وغيرصا َٔ األَو  َ ر، حت ي وقد كإ َٔ أَز ايُشًِ إٔ يتأ

حارّ ا فاْتضهوصا، وإلى حدود ا فتعدوصا، وإلى ايُظتبضات فوقعوا فيضا بال حذر  وَل احتيان، نُا  َ روى  وػًوا إلى 

، َل يبالي ايُزء  بُا أخذ  ييأتينر » 9ملسو هيلع هللا ىلصقاٍ رسوٍ ا  ة رضي ا عٓہ اإلَاّ ايبداري عٔ أبي صزيز  ٕ ٓ اض زَا على اي

ٍ  أّ َٔ َِٔ حال «رحاّ! ايُاٍ، أ 
(6)

. 
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ٌ  ايوقوع  في ايُعاصي وايشي ئات، وفتحْت على  ضوات  وايُػزيات، وسض وفي زَآْا نث رت ايِفتن، واْترشت ايظ 

حيح ايعكيدة، ايُظف ل على عباد ا، إَل  إٔ  ياْة، ايؼ  ِ  ايد  ٕ  ايُشًِ، ايشًي ؼاريعضا أبواب  ايُدايفات، وَل يًُو اإلنشا  َ

ٔ استعإ با  يدعو  ربرط إٔ  َ ِ  يحفى جُيع  عبادِظ َٔ ايوقوع في صذظ ايشكلات أو ايضفوات أو ايُضًِكات، و َل ، ث ط صو أو  يحفو 

ٔ كًب َٓط ايُدد  وايفكط  َ ً ط، و  .أعاْ ط، ؤَ أقبٌ عًيط قب

ني بط  ٕ  خايؼا  يوجضط الركيِ، وإٔ يٓفع  ، وإٔ يهو  ٍ ٍ  عُلي صذا ايكبو وايُشًُين، وعلى أسأٍ ا  سبحاْط إٔ يٓا

 ٔ ي ٕ  إلى يوّ ايد  ط بإحشا ٔ اتبع   َ ً ِ على سي دْا َحُد، وآيط وػحبط، و  .ا قؼد ايشبيٌ، وػل ى ا تعالى وس

 أصُية ايُوؿوع

 9أصُية صذا ايُوؿوع تزجع إلى عدة أَور

حيح، في ا (2) ٓ ة  ايٓبوية، أطارْت إلى رضورة إعُاٍ ايعكٌ ايؼ  ٕ  الركيِ وايش ٕ  ايرقآ يجواْب ايرشعي ة ايُعًوَة؛ يًوػوٍ إلى إ

ٓ وز، وايلًب؛ يتحكيل َؼايح ايِعباد، وؿبِم صذا ايتفهير على أ سص   أصداف  رشعي ة  َلًوبة، َل ٍ  إييضا إَل  باي يُهٔ ايوػو

 .وقواعد َتيٓة سًيُة،

ات ايُعارِصة (2) عي في ؿؤ ايتػي رات وايُشتجد   .ايحاجة يُعزفة ايحهِ ايرش 

َة بحهِ عُوّ ايب ًوى وايرضورة (3) كات ايُحر ٌ  في ايرش  ٔ ي برر ايعُ  َ  .ووجود 

ٍ  اإلعاْة على ايحاّ :ايُبحث األو 

ٍ ُ ضا 9ايُلًب األو   9تعزيف اإلعاْة على ايحاّ يػة  واػلالحا  وحه

ِ  بُعني ايُشاع دة على األَز 9اإلعاْة يػة   ،  9يكاٍ .َٔ ايعوٕ، وصو اس ط إعاْة  واستعٓت ط، واستعٓت  بط أعٓت 

ٓ اض 9نُا يكاٍ .فأعاْ ني وْة، ونثير  ايُعوْة يً ٔ  ايُع  ، وصو ايحش  ٕ ٌ  َعوا وٕ رج َٔ ايع 
(7)

حاح تاج ’وقاٍ ايجوصزي في  . ايؼ 

ٕ   .اإلعاْة  َٔ ايعوٕ’ 9‘ايًػة وػحاح ايعزبية ْ ني .ايوضيرة  على األَز 9وايعو ٕ  فأعاْ ني وعاو  ْٓت  بف ال ع   9وفي ايدعاء .واست 

ْٔ ع لير ’ ِع ب  أعِن ي وَل ت  ‘ر 
(8)

. 

ا في اَلػلالح  َ ة 9أ ايُشاع دة  على ايشيء في غير حاٍ ايظد 
(9)

. 

ا ايحاّ ي ػة    َ ّ  في 9أ ًُّػة ايحا ً ل على َا  اي ٌ  رشعي   أو غيرظ، نُا ي ل ، يديي يء ايُُتِٓع فعً ط َلًكا  ً ل على ايش  ي ل

ط رشعا   ٌ  اْتضان  َل يح
(10)

. 

ّ  في اػلالح األػويي ين ً ط  9وايحا ارع  فاع ًُّزوّ، أو صو َا ي ثيب ايظ  ط على وجط ايحتِ واي ارع  تزن  َا كًب ايظ 

على تزنِط، وي عاقِبط على فعًط
(11)

. 
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وِػًة  إلى واإل  َ ٌُّ وسيًة   ّ  ايُكاِػد، فك ٌ  يضا أحكا ٕ  ايوسائ ٌر َا ي عين على ايحاّ؛ أل َة تظٌُ ك عاْة ايُحر

َة  قلعا ، وا   ّ  وَعؼية، تهوٕ َحر ﴾  9يكوٍ  َحر ِٕ ا ْدو  اْيع  ِِ و  ْ ْ وا ع ل ى اإْلِث او  ع  َل  ت   [.2 9ايُائدة]﴿و 

َِضِ طيئا  ٔ دعا إلى ؿالية ، كإ َ  » 9وقويط ط، َليٓكؽ ذيو َٔ آثا ٔ تبع   َ ٌ  آثاِّ  َِث «عًيط َٔ اإلثِ 
(12)

. 

يط ً عٔ كاتِب ايز با وطاصد   .إلى غير ذيو َٔ األدي ة ايداي ة على إثِ ايُعين على ايُعؼية، ك

َة وايُٓهي عٓضا :ايُلًب ايثاني  أحكاّ ايبيوع ايُحر

ٍ  ايتعزيف بايبيع 9ايرفع األو 

ؿة، فضو َكابًة  ايُاٍ بايُاٍ، وقيٌ 9ايبيع ي ػة   ايُباد ية   9َكابًة  شيء  بشيء  على وجط ايُعاو 
(13)

وايبيع   .

إ‘باع  ي بيع بيعا  ’َؼدر    .، وصو وايرشاء  ؿدر

اء، وايبيع  ’ 9‘يشإ ايعزب’فكد جاء في  ط 9وبعت  ايشيء .ايرِشاء  أيـا ، وصُا َٔ األؿداد 9ايبيع  ؿدُّ ايرش   رشيتط، أبيع 

ط َباعا   ، وقياس  ط يًبيع 9وابتاع  ايشيء .اَلطتراء   9واَلبتياع   .بيعا  وَبيعا ، وصو طاذٌّ ايبائع  9وايبي عإ .اطتراظ، وأباعط رعؿ 

ِ  ايُبيع 9وايبيع   .وايُظتري فكة   9وايبيعة   .األطياء  ايتي يتبايع بضا في ايتجارة 9وايبياعات   .اس ايؼ 
(14)

حاح’وفي  . اع ب’ 9‘َدتار ايؼ 

ط َباعا ، وباعط أيـا  اطتراظ، فضو َٔ األؿداد ، وقياس  اظ، وصو طاذٌّ ط بيعا  وَبيعا  رش  ‘ايشيء  يبيع 
(15)

. 

ئ أْ ط بائع، ولهٔ إذا أ كًِل ايبائع  فايُتبادِر إلى ’ 9‘ايُؼباح ايُٓير’وفي  ٌ  واحد  َٔ ايُتعاقد  ً ل على ك وي ل

ً ل ايبيع   ًعة، وي ل ٍ  ايش  ‘على ايُبيعايذصٔ باذِ
(16)

. 

 :ايبيع  اػلالحا   9ايرفع ايثاني

ٍ  برشن تزاضي ايرطف ين’ 9َذصب ايحٓفية ٍ  بُا ٕ  ايبيع  َباد ية  َا ‘أ
(17)

َبادية  ايُاٍ ’ 9‘فتح ايكديز’ففي  .

‘بايُاٍ على وجط ايتراضي، برطيل اَلنتشاب
(18)

. 

 :أركإ ايبيع 9ايرفع ايثايث

ٔ  ايبيع صو اإليجاب  وايكبوٍ فكم، فكد جاء في  9َذصب ايحٓفية رنٔ ’’ 9‘‘بدائع ايؼٓائع’’اعتبروا رن

ى  .، وذيو قد يهوٕ بايكوٍ، وقد يهوٕ بايفعٌ‘‘فضو َباد ية  شيء  َزغوب  بشيء  َزغوب’’ 9‘‘ايبيع ُر ا( ايكوٍ فضو ايُش  َ )أ

ف ايفكضاء ‘‘باإليجاب وايكبوٍ في رع 
(19)

. 

ٕ  ايحٓفية  ايذئ قايوافايذي يت   ،  9ـح يٓا أ ، فايؼيػة  عٓدصِ تكتضي إيجابا  وقبوَل  ٔ  ايبيع صو ايؼيػة  ٕ  رن إ

ٓا   ٍ  يكتضي َظتريا  وثُ  بيعا ، وايكبو  َ ٕ  ايبيع  9وبعبارة  أرخى .واإليجاب  يكتضي بائعا  و ٕ  أركا َِٔ أقوايضِ ي وضز يٓا، أ و

ٔ   9هي  .اإليجاب  وايكبوٍ( 9وايؼيػة  )أي ايبائع  وايُظتري وايُبيع  وايثُ
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 ‘‘9ايُبيع’’رشون ايُعكود عًيط  9ايرفع ايزابع

ٕ  ’’ 9‘‘بدائع ايؼٓائع’’ي زوٕ أْ ط ت ظترن في ايُعكود عًيط عدة  رشون، فكد جاء في  9فايحٓفية  [ايُبيع  ]إٔ يهو

ٕ  ايبيع  َباد ية   .َوجودا ، فال يٓعكد بيع  ايُعدوّ ٕ  َاَل ؛ أل ٕ  ايبيع  تًُيو  فال  .ايُاٍ بايُاٍوإٔ يهو ؛ أل ٕ  ًَُوكا  وإٔ يهو

ٕ  َكدور  ايتشًيِ عٓد ايعكد .يٓعكد فامي ييص بًُُوى ‘‘وإٔ يهو
(20)

. 

 :َرشوعية ايبيع وحهُط 9ايرفع ايداَص

ٓ ة واإلجُاع  .ثبتْت َرشوعي ة  ايبيع بالهتاب وايش

ا الهتاب  َ ٌر ا  اْيب ْيع   9فكويط تعالى 9أ أ ح  ّ  ايز ب ا﴾ ﴿و  ر رح  ْعت ِ﴾  9، وقويط تعالى[275 9ايبرقة]و  واْ إِذ ا ت ب اي  أ ْطضِد  ﴿و 

﴾  9، وقويط سبحاْط[282 9ايبرقة] ْٓهِ  َِ ْٔ ت ز اق   ة  ع  ٕ  تِج ار  ْٕ ت ه و  [.29 9ايٓشاء]﴿إَِلر أ 

ٓ اض نأسًوب؛ يتبادٍ ايُٓافع ط يً ٌر ايبيع وإباحت  ر ح َُا َل غن ي يإلنشإ عٓط، وفي  فضذظ اآليات  الركيُة ترق 

ٍِ َا رشع ط ا  َ ٌ بين ايِعباد، فايتباي ع وايتجارة عٔ رؿا، ؤَ خال  -تعالى سبحاْط-صذا، ايتوسعة  وتحكيل  ايتكا

دْتضا ايرشيعة  اإلسالَي ة ايػز اء ز، ايتي حد  وْضا باألكض  ٓ اض على ػ  ا  يً ع، حال   وإباحة  وحث  ٌر عٓاية ايرش   .َح

ا  َ ٓ ة   أ ئٌ فُٓضا قويط  9ايش ٌ ؟ قاٍ 9حين س  ٌ  » 9أيُّ الهشب أفـ ٌُّ بيع  َبرور عُ «ايزرجٌ بيِدظ، وك
(21)

 9أي 

غعر فيط وَل خياْةَل
(22)

. 

«ُا ايبيع  عٔ تزاق  إْ  » 9عزوجٌ وقويط
(23)

قا عإ بايديار َا يِايبي  » 9وقويط  . «يترف 
(24)

ٍ  ا  . وقاٍ رسو

9 « ِدوم األَينايتاج ضداء ز  ايؼر ديكين، وايظُّ «َع ايٓبي ين، وايؼ 
(25)

. 

ٌ  عٔ عٌُ ايزجٌ بيدظ، فايبيع  ايُبرور  ، وأْ ط َل يك  ٕ ٕ  ايبيع  صو أكي ب َا نشب ط اإلنشا ر أ ُّٓؼوؾ  ترق  -فضذظ اي

 ٔ ي ِ  على ايزؿا بين ايُتعاقد  ٓ اض، صو أساض  ايتُٓية، وفيط سدٌّ َلحتي -وصو غير  ايُرقوٕ بايػع  وايدياْة، وايكائ اجات اي

 .كايُا كإ ذيو بؼدم  وأَاْة  

ٔ أويئو رفيكا ! ضداء، وحش  ديكين وايظُّ ا ايتج ار  ايًُتزَين بـوابم األَاْة، فضِ َع ايؼ   َ  .أ

 ايُلًب ايثايث

َة وايُذصب ايحٓفي فيط، وايتلبيكات عًيط  في ؿابم اإلعاْة ايُحر

عي يإلعاْة على  ٍ ايفكهي يًُشأية في ايُذصب ايحٓفيقبٌ ايكالّ على ايحهِ ايرش   .ايُعؼية، إٔ أتعز ق يًتٓاو 

ٕ  ؿابم  اإلعاْة على ايحاّ على َذصب ايحٓفية صو ٕ  َا قاَت ايُعؼية  بعيٓط فُركوظ، نبيع ايدُز  9إ أ

يٓط’’وَعني  .وايُزاَير ا ، وايُٓرك   9‘‘بع  ٓ ط َٓرك  ٕ  عي ٍ  ايُحوور  يضاأ ٕ  َا يِ تك   . صو اَلستعُا ِ ايُعؼية بعيٓط فػير وأ
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ا هي أَز  عارق   9وَعني ذيو .َركوظ ، ويليب أجز ظ  ُ ٕ  ايُكؼود  األػلي َٓضا ييص بُعؼية ، وإْ ا ، بأ ٓ ط ييشْت َٓرك  ٕ  عي أ

ٌ  َدتار ، فتٓكلع نشبت ط عٔ ايبائع أو غيرظ ٌِ فاع م   .يحؼٌ بفع ِ ايُعؼية  بعيٓط، إٔ يتوس  ا في األعُاٍ فيهفي فامي يِ تك   َ  أ

عي ايدٓازيز وتعُير الهٓيشة ٌ  َدتار، نُا في ر  ٌ  فاع  .فع

ّ ّ  اإلعاْة على ايُحر ٕ  األَور   9وعًيط يهوٕ َفضو ٌ  َا ي عين )ي شاصِِ( على ايحاّ؛ أل هي َا تظتٌُ على ك

َة  قلعا   ّ  وَعؼية، تهوٕ َحر وِػًة  إلى َحر  َ ٌُّ وسيًة   َل   9يكوٍ وا  .بُكاػدصا، فك ﴾ ﴿و  ِٕ ا ْدو  اْيع  ِِ و  ْ ْ وا ع ل ى اإْلِث او  ع  ت 

 [.2 9ايُائدة]

دوإ أربعة  أقشاّ ٕ  اإلعاْة  على اإلثِ وايع  ًوا إييط، أ  9وخالػة  َا توػ 

ة  َكؼودة   (2) بضا 9َبارش  ِة إعاْتِط على رش  ى طدؼا  آرخ  خُزا  بٓي  ٔ أعل   ُ  .ن

َات،  9َبارشة  غير  َكؼودة (2) ّوَٓط بيع  ايُحر ضِ على استعُايضا ايُحر ِ إعاْت  باح؛ إذا يِ يٓو  َ   ٍ  .ايتي ييص يضا استعُا

ٌ  بايتشبُّب 9َكؼودة  غير  َبارِشة (3) ى طدؼا  آرخ  درصُا ؛ ييظتري  بط خُزا ، وَٓط ايكت ُ ٔ أعل   .ن

ٔ باع  َا ي شتعٌُ في ايحالٍ وايحاّ، ويِ 9غير  َبارشة، وَل َكؼودة (4)  ُ ِ إعاْة   ن ى  .َشتعًُِيط في ايحاّيٓو ٔ أعل   ُ ون

ط  ِ بط إعاْت  ، كايُا يِ يٓو  ِ ٔ أعلاظ ايدرص  َ ِ  على  طدؼا  آرخ  درصُا ؛ َل ييظتري  بط خُزا ، فإٕ اطتر ى بط خُزا  ورشب ط، فال إث

ّ  .على ايُحر

الح وَا يت دذ َٓط وأَثايضا  َشائٌ بيع ايش 

الح إلى أصٌ ايفتٓة 9َشأية  :بيع ايش 

ط َٓضِ َٔ باب اإلعاْة على  بيع  ’’ ٕ  بيع  الح َٔ أصٌ ايفتٓة وفي عشاِِكصِ، َركوظ  ِكاصة  تحيُي ة؛ أل ايش 

دوإ، وأْ ط َٓهيٌّ عٓط ا  يًكِتاٍ، فال  .اإلثِ وايع  د  الح  َٓضِ، كايحديد وغيرظ؛ ألْ ط ييص َع  ظ بيع  َا يت دذ َٓط ايش  وَل ي رك 

ل َعني اإلعاْة ظ، وإٕ ِكظ  بيع  ايُزاَير بيع   9وْوير ظ .يتحك  ب ايذي يؼًح َلتداذ ايُزَار؛ فإْ ط َل ي رك  ‘‘ايدظ 
(26)

. 

الح،  9)قويط 9‘‘ايُحتاررد’’تحت قوٍ  ‘‘جد  ايُُتار’’قاٍ اإلَاّ أحُد رؿا في  ٕ  ايُعؼية  في ايش  فإ

اري، فًيتأٌَ في وجط ايرفم ا هي بفعٌ ايظ   ُ ف وْحوظ، إْ ـر (وايُهعب ايُف
(27)

9 

ا  بعوٕ ا تعالى -غرف ا تعالى يط-ايعبد  ايـعيف يكوٍ  ٕ  ايشيء  إذا ػًح  في حد  ذاتط  9َشتُِد  ايذي يوضز لي أ

ٌ  في غير ايُعؼية،  ط إعاْة  عًيضا؛ َلحتُاٍ إٔ يشتعُ ٌ  في َعؼية  وفي غيرصا، ويِ يتعي ن يًُعؼية، ويِ يهٔ بيع  ألٕ يشتعُ

ا يتعي ن ذيو بكؼد ايكاػدئ،   ُ ٌ  وإْ ٔ  في أَثاٍ ايُكاّ ًَتحل  باييكين وايتعي ن؛ لهوْط فع وايظوُّ َل يؤث ز، وغًبة  ايو

ٓرشبة ٌ  َدتار  يكلع اي ٕ  في أػٌ وؿِعط َوؿوعا   .فاع يٓط، إٔ يهو ٕ  َعني َا تكوّ ايُعؼية  بع  ِْ أ د صذا، فاعً إذا تُض 
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وُى َٓط؛ فإْ ط إذا كإ ن ا ي ظتريط إلتيإ يًُعؼية، أو تهوٕ هي ايُكؼودة  ايع   ُ ٕ  ايُظتري  إْ ٔ  أ ذيو، يػًب على ايو

ٌ  َعؼية   ا تكؼد يالستُتاع بضا، فُا كإ َكؼود ظ األعوِ تحؼي  ُ ٕ  األطياء  إْ ، كإ رشاؤ ظ -َعاذ ا تعالى-ايُعؼية؛ أل

ط إعاْة  على ايُعؼية؛ يُا عًُت  َٔ ايتعي ن بكؼد ونذيو َا يِ يهٔ  .ايكاػد دييال  واؿحا  على ذيو ايكؼد، فيهوٕ بيع 

ً ط  ة  على أْ ط َكؼود  صذا ايُظتري إٔ ي شتعُ يٓط، وَل َا صو ايُكؼود  األعوِ َٓط، لهٔ قاَْت رقيٓة  ْاػ  َوؿوعا  يذيو بع 

 ، [وجاز بيع  ايعؼير َُٔ ي عًِ]َعؼية 
(28)

أْ ط يت دذظ خُزا ؛ ألْ ط ييص َوؿوعا  يًُعؼية، وقؼد  ايُظتري كإ َعي ٓا   

ٕ  ايجارية  يالستدداّ واَلفتراغ وايػٓاء، فًِ تهٔ يً ٓ ية؛ فإ عؼيإ، لهٔ اَلحتياج  فيط إلى تعي ن، ونذا بيع  ايجارية ايُػ

ٓرشٌ ويألكٌ، نذا ايحُاَة  يالستيٓاض واألكٌ، ونذا ايدظب  يإليكاد  ايُعؼية  هي ايُكؼود ، ونذا الهبع  يهوٕ يً

يز وايُعازِف، بدالف ب ًُّبص َل غير، وصو ايُكؼود  األعوِ َٓط، وفيط واػلٓاع ايّس  ا صو ي  ُ ط إْ ٕ  وؿع  ف؛ فإ ـر يع ايُهعب ايُف

ط ، في ركظ بيع  الح َٔ أصٌ ايفتٓة’’وبدالف  .ايُعؼية  ‘‘، يعني في أي اّ ايفتٓة، نُا قي د بط في "ايضداية‘‘بيع ايش 
(29)

؛ 

ٕ  ايُظتري َٔ أص ٌ  فإْ ط وإٕ يِ يهٔ َوؿوعا  يًُعؼية، لهٔ نو ٌ  بضا أص ِ ا ي ظتري ييكات  ُ ٌ  واؿح  على أْ ط إْ ٌ ايفتٓة، ديي

ط أيـا   ٓ شبة، في ركظ بيع  ٔ ي وكئ،  بقي ايٓوز  في بيع األَز د .ايعدٍ، َع عدّ ايحاجة في إتيإ ايُعؼية إلى تعي ن  يكلع اي  َ و

ٕ  اعتياد   ُ ٔ أد ى ْوزظ إلى أ ُ ٔ يأتيضا د بز صا، ف ِٕ في األدبار  وَثً ط بيع  ايجارية َ ًرواكة، واإلتيا رقيٓة  واؿحة  على ايُظتري باي

الح، وصِ  أنثر  أػحاب ايفتاوى ٔ  أْ ط َل يظتري إَل  يذيو، زعِ بالركاصي ة قياسا  على َشأية ايش   قؼد ايُعؼية، حت ي يػًب  على ايو

ٔ أد ى ْوزظ إلى   َ ٕ  بيع  ايجارية وايػالّ وإٕ طارى]و [أ
(30)

الح  في تضي ؤظ يًُعؼية، َٔ دوٕ حاجة  إلى ايتعي ن، وفي نوٕ إٕ طاعت ايش   

ط أوجبْت باجتُاعضا َع َا َز    ُ ٓ ط فارم األسًِحة بكياّ رقيٓة  أرخى ث  ؛ له ُ ٔ يكؼدوٕ ايُعاصي، ويأتوٕ تًو األبواب  ايُظتري َ

ّ  ايلػيإ، وييص صاصٓا َا يك ٕ  األي اّ أي ا ٔ  بكؼد ايعؼيإ، أعني نو ٔ  غًبة  ايو ط، فال تحؼٌ غًبة  ايو  َ أَل تزى أْ ط يو باع  .وّ َكا

الح  َٔ أصٌ ايفتٓة في غير أي اَضا، أو في أي اَضا َٔ غير أصًضا جاز، فهذا صذا، وا تعالى أعًِ، وعًيو بايتدب ز! ايش 
(31)

. 

الح في األَؼار  :َشأية بيع ايش 

َِٔ أصٌ ايفتٓة الح في األَؼار ئُ َل ي عز ف  ظ؛ قاٍ ػاحب  بيع ايش  ٕ  ايػًبة  َٔ ’’ 9‘‘ايضداية’’َل ي رك  أل

الح،  الح، َل بيع  َا َل يكاتٌ بط إَل  بؼٓعةاألَؼار ألصٌ ايؼ  ا يركظ بيع  نفص ايش   ُ عازِف، وَل  .وإْ  ُ ظ بيع  اي أَل تزى أْ ط ي رك 

ظ بيع  ايدظب، وعلى صذا، ايدُز َع ايعٓب ي رك 
(32)

اؾ  في  ح بط ايجؼ  ‘‘َدترص ايلحاويرشح ’’، ونُا رص 
(33)

. 

 :َشأية بيع ايؼرف إييضِ وايزػاؾ

  ٌ ِ  سالحِضِ َٔ ذيو، يِ يح الح في ايػايب، فإٕ كاْوا يجعًوٕ عو ٕ  صذا َل يشتعٌُ يًش  بيع ايؼرف إييضِ وايزػاؾ َل يركظ؛ أل

ح ب ٌ  قوّ  فامي ي بني عًيط َٔ األحكاّ، نُا رص  ٕ  ايُعتبر  عادة  ك ٍ  شيء  َٔ ذيو؛ أل ‘‘ايُحيم ايب رصاني’’ط في إدخا
(34)

. 
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اع ايرطيل وايًؼوؾ الح َٔ ق ل   :َشأية بيع ايش 

ح  اع  ايرطيل َٔ أصٌ ايفتٓة، نُا رص  ٕ  ق ل  ًُّؼوؾ، ي ركظ ِكاصة  تحيُي ة؛ أل اع ايرطيل واي الح َٔ ق ل  بيع  ايش 

‘‘ايٓضز ايفائل’’بذيو عُز  ابٔ ْج يِ في 
(35)

. 

، كايحديد وغيرظَشأية بيع َا يت دذ َٓط  الح   :ايش 

ظ؛ وايرفم  في جواز بيِعط ألصٌ ايب غي، وعدِّ  الح  كايحديد وغيرظ، َٔ أصٌ ايحب ي رك  وبيع  َا يت دذ َٓط ايش 

ح بط ايزريًعي غوٕ يط؛ إلعدادظ يكِتاٍ ايُشًُين ونِّس طونتِضِ، نُا رص  ٌ  ايب غي َل يترف  ٕ  أص جوازِظ يضِ، أ
(36)

ْب اللي  وايرشُّ 
(37)

. 

ػير’’وذصب فرخ اإلسالّ ايبزدوي في  ظ، حيث قاٍ ‘‘رشح ايجاَع ايؼ  الح ’’ 9إلى أْ ط َل ي رك   9أي-وصذا في ايش 

ا فامي َل ي كاتٌ بط إَل  بؼٓعة ، فال بأض  بط-الركاصة  َ ‘‘، وأ
(38)

ٔ  ايضُاّ بعد نكٌ صذا . ٕ  ’’ 9وقاٍ اب قيٌ بإطارة صذا يعًِ أ

ظ ‘‘بيع  ايحديد َٓضِ َل ي رك 
(39)

اميق . ٔ  عابدئ ايظ  ي َا نكًٓاظ عٔ’’ 9اٍ اب ّ  الركاصة، إَل  إٔ  ’’ايفتح ‘‘َكتض  عد

  ٍ ط َُٔ  9يكا ِ ايُعؼية  بعيٓط، لهٔ إذا كإ بيع  ٕ  ايحديد وإٕ يِ تك  ايُٓفيُّ ِكاصة  ايتحيِ، وايُثبِت  ِكاصة  ايتٓزيط؛ أل

ٌ  َ ‘‘يعًُط ِسالحا ، كإ فيط ْوع  إعاْة ، تأ
(40)

. 

  ٌ  :َا صو أػٌ آَلت ايحبَشأية بيع ك

ح بط ايُوػلي ٕ  فيط تكويت ضِ، نُا رص  ظ، أل ٌ  في آَلِت ايحب َٔ أصٌ ايحب ي رك  ٌ  َا صو أػ بيع  ك
(41)

. 

ٕ  ’’ 9‘‘ايُوسوعة ايفكضي ة الهويتي ة’’في  :فائدة الح َٔ أصٌ ايفتٓة؛ أل ظ بيع  ايش  ذصب أبو حٓيفة إلى أْ ط ي رك 

يٓط، وهي اإل الح كايحديد؛ ألْ ط  عاْة  على اإلثِايُعؼية  تكوّ بع  وايع دوإ، وإْ ط َٓهيٌّ عٓط، بدالف بيع َا يت دذ َٓط ايش 

ل َعني اإلعاْة ا  يًكِتاٍ، فال يتحك  ٌ   .ييص َعد  وذصب أبو يوسف وَحُد َٔ ايحٓفية، إلى أْ ط َل يٓبغي يًُشًِ إٔ يفع

وييص بحاّ، خالفا  يُا ذصب إييط ايج ُضورذيو؛ ألْ ط إعاْة  على ايُعؼية، فضو َركوظ  عٓدصُا، 
(42)

. 

 :َشائٌ بيع ايدُز وَا يت دذ َٓط ايدُز ، وَا طاب ط ذيو

ٕ  » 9)وَل يجوز بيع  ايدُز(؛ يكويط 9‘‘ايضداية’’بيع ايدُز َل يجوز، قاٍ ػاحب  بضا، رحّ ب يعضا  إ اي ذي رحّ رش 

«وأكٌ ثُِٓضا
(43)

ٓا ٍ  في حك  ؛ وألْ ط ييص بُا
(44)

. 

ُ ار  :َشأية بيع ايعؼير َٔ خ

ٔ  ْج يِ الح  9قاٍ اب ٕ  ايُعؼية  َل تكوّ بعيٓط، بٌ بعد تػي رظ، بدالف بيع ايش  ُ ار(؛ أل )وجاز بيع  ايعؼير َٔ خ

ٕ على ايع دوإ وايُعؼية؛  ٕ  ايُعؼية  تكوّ بعيٓط، فيهوٕ إعاْة  يضِ وتشب با ، وقد ْ ضيٓا عٔ ايتعاو  َٔ أصٌ ايفتٓة؛ أل

ٕ  ا ً ضا جائزة رشعا ، فيهوٕ ايفشاد  إلى اختيارظوأل يعؼير  يؼًح يألطياء ك
(45)

. 
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خسي ّ  ايّسر يجوز عٓد أبي حٓيفة بيع  ايعؼير وايعٓب َُٔ يت دذظ خُزا ؛ ألْ ط َل فشاد  في قؼد ايبائع،  9وقاٍ اإلَا

ّ ا ايُحر  ُ ٍ  َلنتشاب ايز بح، وإْ ف فامي صو حال ظ ايتجارة  بايترص  ٕ  قؼد  قؼد  ايُظتري اتداذ  ايدُز َٓط فإ
(46)

. 

خسي ظ بيع  ايعؼير َُٔ يت دذظ خُزا  عٓد أبي يوسف وَحُد، نُا قاٍ ايّسر ٓ ط ي رك  وِكظ  ذيو أبو يوسف  9له

ٕ  بيع  ايعؼير وايعٓب َُٔ يت دذظ خُزا ، إعاْة  على ايُعؼية، وتُهين  َٓضا، وذيو رحاّ وَحُد  وإذا اَتٓع  .استحشاْا ؛ أل

ر على ايُظتري اتداذ  ايدُز، فكإ في ايبيع َٓط تضييج  ايفتٓة، وفي اَلَتٓاع تشهيٓ ضااي بائع  َٔ ايبيع، يتعذ 
(47)

. 

 :َشأية بيع األرق يػزض فيضا ِكَا  َلتداذ ايدُز

ظ عٓد أبي ؛ ييتدذ  َٔ عٓبط ايدُز ، َل ي رك  ح  بط  بيع األرق َُٔ ي ػزض فيضا ِكَا  خسيحٓيفة، نُا رص  ايّسر
(48)

. 

 :َشأية حٌُ ايدُز بأجزة

اَل  يحٌُ يط ايدُز ، فًط األجز  في قوٍ أبي 9قاٍ ايكاساني  ُ ٔ استأجز ح  َ حٓيفة، وعٓد أبي يوسف وَحُد َل أجز   و

األػٌيط، نذا ذِك في 
(49)

ايجاَع ايؼػيروذِك في  .
(50)

ظ  ٕ  صذظ إجارة  يضُ .أْ ط يليب يط األجز  في قوٍ أبي حٓيفة، وعٓدصُا ي رك  ا أ

؛ له وْط إعاْة  على ايُعؼية، وقد قاٍ ا ٌ  ايدُز َعؼية  ٕ  حُ  9ايُائدة]﴿وَل تعاوْوا على اإلثِ وايعدوإ﴾  9على ايُعؼية؛ أل

ٔ  ا  تعالى عرشة   [.2 ويضذا يع
(51)

ٍ  إييط 9، َٓضِ  .حاًَ ضا وايُحُو

  ٕ ٕ  نفص  ايحٌُ ييص بُعؼية، بدييٌ أ ً ضا يإلراقة وايتدًيٌ َباح، ونذا ييص سببا  وألبي حٓيفة أ حُ

ب، فكاْت سببا  َحـا ، فال  ٌ  َٔ رضورات ايرش  ٌ  َدتار ، وييص ايحُ ٕ  ذيو يحؼٌ بفعٌ فاع ب؛ أل يًُعؼية، وصو ايرشُّ

ب، وبط نكوٍ ٍ  على ايحٌُ بٓي ة ايرشُّ لِفط، وايحديث  َحُو ِ  يط نعرص ايعٓب وق  ظ  9حه ، وي رك  ٕ  ذيو َعؼية  ٌ  أجزتِطإ أك
(52)

. 

ِ ايُعؼية   9خالػة ظ، وَا يِ تك  ٕ  َا قاَت ايُعؼية  بعيٓط كايدُز ي رك  ، في أ ٕ  دَلية  َشائٌ َا ذِكْا واؿحة  إ

ظ، نبيع ايعؼير َُٔ يت دذظ خُزا ، أو قلع ايعٓب أو عرصظ، أو حٌُ ايدُز  .بعيٓط َل ي رك 

ِ ايُعؼية  بعيٓط؛ أي ٕ  َا يِ تك  ْٕ تػ 9وبي ٓوا أ ي ر حايت ط بعد ايبيع، وكإ قابال  ألٕ يشتفاد  َٓط في أطياء إ

، فانكلعْت نشبت ط عٔ ايبائع أو ايحاٌَ أو ايز اعي َة  ٌ  ايفاعٌ ايُدتار، صو ايذي اختار ايُحر َة ، لهٔ فع  .َباحة  وَحر

 :َشائٌ بيع ايبٓج واألفيوٕ وْحوصُا َٔ ايُشرِكات

ٔ  ْج يِ عٔ بيع ايحظيظة صٌ يجوز؟ فهتب َل يجوز، فيحٌُ وقد  9قًت 9‘‘ايدر ايُدتار’’قاٍ في  ئٌ اب س 

  ٌ ّ  ايح ٕ  َزاد ظ بعدّ ايجواز عد على أ
(53)

. 

امي َة ابٔ عابدئ ايظ  ّ  ايحٌ( أي 9)قويط 9وقاٍ ايعال  يكياّ ايُعؼية بعيٓضا 9عد
(54)

. 



 ء۹۱۹۱جنوری تا دمسرب  ،(۹۱) ہِاحياء العلوم، مشار وأثرىا يف احلياة ادلعاصرة ضوابط اإلعانة ارَّمة يف ادلذىب احلنفي
 

012 
 

َة  9‘‘بدائع ايؼٓائع’’وفي  ، ونكيع ايزربيب، وايُٓؼف، ويجوز بيع  َا سوى ايدُز َٔ األرِشبة ايُحر كايشرك 

ٕ   .وْحوصا عٓد أبي حٓيفة وعٓد أبي يوسف وَحُد َل يجوز؛ ألْ ط إذا رحّ رشب ضا يِ تهٔ َاَل ، فال تهوٕ َحالًّ يًبيع كايدُز؛ وأل

ط َا رحّ رشب ط َل يجوز بيع 
(55)

. 

 :َشائٌ بيع ايُزاَير، وَا يت دذ َٓضا

ٔ  ْج يِ ظ بيع  َا يت دذ َٓط ايُزاَير ، وصو ايكؼب وايدظببيع  ايُزاَير  9قاٍ اب ظ، وَل ي رك  ي رك 
(56)

. 

ح بط في  ظ نُا رص  ‘‘ايُحيم’’وبيع  ايُالهي ي رك 
(57)

. 

ظ كايدظب ايتي  9خالػة ِ َل ي رك  ظ، كايُزاَير وايُالهي، وَا يِ تك  يٓط ي رك  ٕ  َا تكوّ ايُعؼية  بع  نُا َز  آنفا  بأ

  ٕ م فاعٌ َدتاريت دذ َٓط ايُزاَير؛ أل ا ، وتوس  ٓ ط ييشْت َٓرك   .عي

 9بيع ايُػؼوب وايُّسوم

ٔ يعزؿضا َل يًُهضا   َ ، أو إٔ  ، أو َػؼوبة  ًعة ايُعزوؿة يًبيع، أْ ضا َّسوقة  ٕ  َٔ نوٕ ايش  ٔ اإلنشا إذا تيك 

ٕ على اإلثِ وايع دوإ، وتفويت  ًَِكا  رشعي ا ، وييص ونيال  في بيعضا، فإْ ط يحّ عًيط إٔ يظتري ضا؛ يُا في رِشائضا َٔ ايتع او 

، وَظارنة ػاحبضا في اإلثِ، قاٍ ا تعالى ٓ اض، وإرقار ايُٓرك  َِٔ هًِ اي ًعة على ػاحبضا ايحكيقي؛ ويُا في ذيو  َل   9ايش  ﴿و 

 ﴾ ِٕ ا ْدو  اْيع  ِِ و  ْ ْ وا ع ل ى اإْلِث او  ع   .[2 9ايُائدة]ت 

ٕ  أسوام  ايُشًُين ’’ 9وقاٍ ايحٓفية ٍ أَل تزى أ ّ ايُّسوم وايُػؼوب، وَع ذيو ي باح ايتٓاو  َل تدًو عٔ ايُحر

‘‘اعتُادا  على ايػايب
(58)

. 

امي ٔ  عابدئ ايظ  ، ونشب ط َٔ بيع ايباذِم، أو ايوًِ، أو أخذ  9"قايوا 9وقاٍ اإلَاّ اب  ٌ يو َات ايزج

، وَل يأخذوٕ َٓط طيئا ، وصو أولى بضِ، وي زدُّوْضا  ع ايورثة  ٌ  ايز طوة، يتور  ٕ  سبي قوا بضا؛ أل على أربابضا إٕ رعفوصِ، وإَل  تؼد 

ر ايزدُّ على ػاحبط ، إذا تعذ  م  الهشب ايدبيث ايتؼد 
(59)

. 

ظ بيت  ْار  أو نٓيشة  وغيرصا  :َشأية إجارة ايبيت ييتدذ 

)وإجارة  بيت  ييتدذ  بيت  ْار  
(60)

أو بيعة   
(61)

أو نٓيشة   
(62)

إجارة  ايبيت يكاف   أو ي باع فيط خُز  بايشواد( يعني جاز 

ٍ  اإلَاّ عبدا ، أو بيت  ْار  يًُجوض، أو ي باع فيط خُز  في ايشواد، وصذا قو  َ ٌُّ  [9أبو يوسف وَحُد   9أي]وقاَل  .ييت دذ   ظ ك ي رك 

دوإ﴾  ﴿وتعاوْوا على ايبر  وايتكوى وَل 9ذيو؛ يكويط تعالى ٕ   9[يإلَاّ 9أي]ويط  [.2 9ايُائدة]تعاوْوا على اإلثِ وايع  أ

ا ايُعؼية  بفعٌ ايُشتأِجز، وصو   ُ اإلجارة  على َٓفعة ايبيت، ويضذا تجب األجزة  بُجز د ايتشًيِ، وَل َعؼية  فيط، وإْ
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ز، وػار نبيع ايجارية ئُ َل يشتبرئضا أو يأتيضا في د بزصا، أو بيع ايػالّ َُٔ يًون  َدتار  فيط، فكلع نشبة ذيو إلى ايُؤج 

ٌ  عًيط .بط هني جاز، وَل بد  فيط َٔ عبادتطأ 9وايديي زظ يًشُّ ْ ط يو آج 
(63)

. 

 :َشأية إجارة رعي ايدٓازيز

ظ ط يي رعى يط ايدٓازيز ، فإْ ط يليب يط األجز  عٓد أبي حٓيفة، وعٓدصُا ي رك  زظ نفش  يو آج 
(64)

. 

قة  :َشائٌ ايُترف 

ب 9َشأية ُ هعر بيع  اي
(65)

ف  ـر ايُف
(66)

ظ؛ ألْ ط إعاْة  يط على ي بص   ط، ي رك  ِ  أْ ط ي ظتريط ييًبش  جاٍ، إذا عً يرل 

ٕ  إٔ يديم  يط قُيؼا   .ايحاّ كة، أو خي اكا  أَزظ إنشا ي ايُجوض أو ايف ش  ا  على ز  ف  ٕ  إٔ يت دذ  يط خ  ٕ  إسكافي ا  أَز ظ إنشا ويو أ

ٌ  ذيو، نذا في  ظ يط إٔ يفع ام، ي رك  ي ايف ش  ُحيمايعلى ز 
(67)

. 

ٕ  إٔ يظتري  َٓط طيئا ، فإٕ يِ يهٔ في  9ايبح ايزائلَشأية في  ٌ  يبيع ويظتري على ايرطيل، فأراد إنشا ج

ظ يط إٔ يظتري  َٓط، وصو ايُدتار؛ ألْ ط  ط إٔ يكعد  في ايرطيل ويظتري َٓط، وإٕ كإ فيط رضر  ي رك  ٓ اض، وسع  قعودظ رضر  باي

ِعيٓا  يط على اإلث  َ دوإيهوٕ  ِ وايع 
(68)

. 

، واإلعاْة  على ايُعؼية  9َشأية ُ ِحّ َعؼية  ٌ  اي ٕ  فع يد؛ أل ّ  على قتٌ ايؼر ِح  ُ وَل يٓبغي يًحالٍ إٔ ي عين  اي

ٍ  ا ُ ى رسو ، فكد س يد،   ملسو هيلع هللا ىلصَعؼية  ٕ  ايواجب  عًيط إٔ يأَز ظ بايُعزوف، وي ٓضاظ عٔ ايتعز ق يًؼر ايُعين  رشيكا ؛ وأل

ٕ  فإذا اطتػٌ باإل عاْة فكد أتى بـد  َا صو واجب  عًيط، فكإ عاػيا  فيط، ولهٔ ييص عًيط شيء  ِسوى اَلستػفار؛ أل

وبة وِجب  يًت   َ ّ  عًيط اإلعاْة  على ايُعؼية، وذيو  ا ايُحر  ُ اَلػلياد  ييص بحاّ  عًيط، إْ
(69)

. 

ٍ  على ايتاجز؟ 9َشأية ؤا  صٌ يًزّ ايش 

ٌ  اطترى َٔ ايتاجز طيئا ،  ٍ  أّ رحاّ؟ قايوارج ٍ  أْ ط حال ٕ  كإ  9يٓوز 9صٌ يًزَط ايشؤا إٕ كإ في بًد  وزَا

ِ  على ايواصز ّ رحاّ، ويبني ايحه ٍ  أ ٍ  أْ ط حال ٍ  في أسواقضِ، ييص على ايُظتري إٔ يشأ ٕ ايػايب  صو  .ايػايب  فيط صو ايحال ٕ كا وإ

، يحت  ّ ٍ  وايحا ٕ ايبائع  رجال  يبيع ايحال ، أو كا  ّ ّ رحاّ؟ايحا ٍ  أ ٍ أْ ط حال ان ويشأ
(70)

.
  

ِ  ايعٌُ في ايبٓوى ايزِبوي ة :َشأية  :حه

بارِشة  عًيضا، فال   َ بارشة ايفوائد ايزِبوي ة، وييص فيط إعاْة    َ ف في ايبٓو ايزِبوي بعيدا  عٔ  ٌ  ايُوهر فإذا كإ عُ

 .بأض  في عًُط وَل رحج

  َ ف في ايبٓو ايزِبوي  ٌ  ايُوهر ا إذا كإ عُ  َ  بارِشا  يًفوائد ايزِبوية، وفيط إعاْة  عًيضا، فال يجوز يط ذيو؛ يكوٍ اأ

9  ﴾ ِٕ ا ْدو  اْيع  ْ وا ع ل ى اإلثِ و  او  ع  َل ت   ].2 9ايُائدة]﴿و 
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 ايُلًب ايزابع

ّ، وفيط فعإ ُ ات  تتعً ل بتحيِ اإلعاْة على ايُحر  :في َض

ٍ ٔ  في َعزفة قؼد  :ايرفع األو   ايعاقدي هتفى بػًبة ايو

ُة ُ فشدة  َتوص  كة  َل ت تر ى ي ُ ؼًحة  ايُتحك  ٕ  اي يعة اإلسالَي ة، أ ة في ايرش  ٌ  في  .فُٔ ايكواعد ايُرقرر ٕ  األػ وإ

ٓ ع عٓضا يُجز د ايظو  أو ايو صِ ُ ؼايح، فال يُ  ؛ يُا فيط َٔ اي ٌُّ الت ايح  َ  .ايُعا

ٕ  اعتٓاء  ايرشِع بايُٓضي ات أطدُّ َٔ اعتٓائِط  ُ فشدة غايبا ؛ أل ّ دفع  اي ، ق د  ؼًحة   َ فشدة  و  َ فإذا تعارؿْت 

«هِ بشيء  فأت وا َٓط َا استلعتِ، وإذا ْضيت هِ عٔ شيء  فاجتٓبوظ!أَزت   إذا» 9بايُأَورات؛ ويذا قاٍ
(71)

وذِك في  .

‘‘الهظف’’
(72)

ً ين َُا ْهى ذرة   يترى» 9حديثا    ٌ  َٔ عبادة ايثك «ا  عٓط، أفـ
(73)

ِ  جاز تزى  ايواجب دفعا   . ؤَ ث 

ح في اإلقداّ على ايُٓضي ات، خؼوػا  الهبائز  َ ة، ويِ ي شا يًُظك 
(74)

. 

ا قؼد ايعاقِد فًط حاي ين  َ ٍ 9وأ ٍ  األو  ، فكد ْؽر  :ايحا إٕ كإ َل يعًِ بحاٍ ايعاقِد، أو يظو  في حايط، أو يتوصِ 

ايحٓفية  على ايجواز
(75)

. 

ٕ  ايعكد  َل يجوز عٓد ايحٓفي ة :وايحاٍ ايثاني َا ، فإ ِ  قؼد  ايعاقد، وإْ ط ي زيد بايعكد ايُباح أَزا  َحر ففي  .إٕ عً

ا إذا رشن بإٔ استأجز  ذم ي دارا  َٔ َشًِ في َرص َٔ أَؼار وصذا إذا يِ يرشن ذيو في ايعكد، ’’ 9‘‘بدائع ايؼٓائع’’  َ فأ

ة، يِ تجز اإلجارة؛ ألْ ط استئجار  على ايُعؼية  َ صا َؼل ى يًعا ايُشًُين، ييتدذ 
قاٍ  9‘‘ايُحيم ايبرصاني’’وجاء في  .(76)

ِ  أراد بعد ذيو إٔ يتدذ  ن 9طيذ  اإلسالّ رحُط ا ٓ ضا، ث ، أو بيعة  فيضاإذا استأجزصا ايذم ي  ييشه ا إذا استأجزصا  .ٓيشة   َ فأ

، َل يجوز ، أو نٓيشة  صا بيعة  في اَلبتداء ييتدذ 
(77)

، أو  9‘‘ايضداية’’قاٍ في  . ز بيتا  ييتدذ  فيط بيت  ْار ، أو نٓيشة  ٔ أج   َ و

، أو يباع فيط ايدُز  بايشواد، فال بأض  بط يشيء  َٔ ذيو؛ ألْ ط إعاْة  على  َل يٓبغي إٔ ي ركيط 9وصذا عٓد أبي حٓيفة، وقاَل .بيعة 

ايُعؼية
(78)

. 

ٕ  ايُعين َشًُا ؟ 9ايرفع ايثاني صٌ يظترن في تحيِ اإلعاْة نو
 

ط ورشاؤ ظ؛ يُا ثبت   الت بيعا  ورِشاء  بين ايُشًِ وايكاف، فامي يجوز يًُشًِ بيع   َ فال َاْع  رشعا  َٔ عكد ايُعا

ٓ بي  ٌ اي  َ اء، وايرقق وايزصٔ، وغير ذيو َٔ  ملسو هيلع هللا ىلصَٔ تعا وأػحابط، َع يضود ايُديٓة ايُٓوررة، بايبيع وايرش 

الت ايُباحة في ديِٓٓا  َ  .ايُعا
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َ الت على اإلرضار بايُشًُين، أو تزتب على ايبيع يضِ َفشدة، فال  ٕ  ايكاف  يشتعين بضذظ ايُعا ا إذا ع ًِ أ  َ أ

ٌ  َعط بيعا  أو رشاء    َ ٍ   .يجوز حيٓئذ  ايتعا ور واألراضي، وايحا الح يضِ يكِتاٍ ايُشًُين بط، أو بيع  ايدُّ ؤَ ذيو بيع  ايش 

ضِ اَلستيالء  على أراضي ايُشًُين، وتحويً ضا إلى أرق  يضِ  .إٔ ْي ت 

َا   ٔ  عابدي  .وْؽر ايحٓفية  على أْ ط َل فم  بين ايُشًِ وايكاف في َٓع ايعكد، إذا قؼد بط َحر  9ٔ قاٍ اإلَاّ اب

ار 9أي]واألػحُّ خلاب ضِ ’’ ، وعًيط فيهوٕ إعاْة  على ايُعؼية، فال فم  بين ايُشًِ وايكاف في بيع ايعؼير [يًهف 

‘‘َٓضُا
(79)

. 

  ٔ ٓ اقوض فيضا، نُا قاٍ اب ّ  جواز تأجير ايذم ي بيعة  يؼل ي فيضا، أو يرضب اي ونذا عٓد جُاعة  َٔ ايحٓفي ة، عد

ة إذا استأج’’ 9ْج يِ  َ ٌ  ايذ ٓ اقوض  يضِ، َل يجوزأص يا  ييؼل ي  بضِ، أو ييرضب  اي  َ ‘‘زوا ذِ
(80)

ونذا قاٍ في نتاب الركاصي ة َٔ  .

ِ  رطيل  ايبيعة، َل يٓبغي يط إٔ يديرط  9في َشأية يو سأٍ ذم ي رطيل  بيعة، قاٍ ‘‘ايبح’’ ة، ايُشً  َ ٔ سأٍ َٔ أصٌ ايذ  َ و

عًيضا
(81)

. 

 ايُلًب ايداَص

َة ف  ي ايعكود ايُايي ة، وفيط فعأثز اإلعاْة ايُحر

ة وايبلالٕ 9ايرفع ِ  عكد اإلعاْة على ايُعؼية، َٔ حيث ايؼح   .حه

ة وايبلالٕ ُ ة  َٔ ايحٓفية في حهِ َا فيط إعاْة  على ايُعؼية َٔ ايعكود ايُايي ة، َٔ حيث ايؼح   .اختًف األئ

ٍ يباني  9ايكوٍ األو  ٔ ايظر ٕ  ايعكد، وإييط ذصب اإلَاّ أبو يوسف واإلَاّ َحُد بٔ ايحش  بلال
(82)

. 

ٍ  9َٔ أدي ة ايكوٍ األو 

 .أْ ط على عين  يُعؼية ا تعالى بضا، فًِ يؼح   (2)

ّ، قاٍ ا تعالى (2) ٕ على اإلثِ وايعدوإ، وصذا َحر ْد  9أْ ط تعاو  اْيع  ْ وا ع ل ى اإلثِ و  او  ع  َل ت  ﴾ ﴿و  ِٕ ا  9ايُائدة]و 

وصذا ْهيٌّ يحل  ا تعالى، وايٓهيُّ يحل  ا تعالى يكتضي ايفشاد   ].2
(83)

. 

وإييط ذصب اإلَاّ أبو حٓيفة .ػحة  ايعكد 9ايكوٍ ايثاني
 (84)

. 

 9َٔ أدي ة ايكوٍ ايثاني

َِط،  (2) ٕ  ايٓهير خارج  عٔ ذات ايُٓهي عٓط وَلز ِٔ ايعارِص، َل يكتضي ايفشاد ؛ أل ٕ  ايٓهير ايُشتفاد  َٔ حيث يع أ

 .فضو راجع  إلى أَز  خارج  غير َلزّ

الح (2) دذ ايُظتري ايدُز ، وَل ي عصي ا  سبحاْط بايش  ٕ  ايعبرة  في اعتكاد ايبائع، فكد َل يت  وأ
(85)

. 
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 ايثانيايُبحث 

َة في ايحياة ايُعارصة  أثز اإلعاْة ايُحر

ِ جواِْب ايحياة، وكإ يعاي ِ اَلقتؼاد وايتجارة  عو   َ   ٌ را  َاد يا  وفركي ا  رسيعا  طُ ّ  يظضد تلوُّ ِ  اييو ٕ  ايعاي إ

َِٔ ْتاج ذيو، إٔ أبتركْت أدوات  وػيؼ  وأػاييب  في ايعك ٍ  فشيح  وواسع  في صذا ايتلو ر، وكإ  الت، يِ َجا  َ ود وايُعا

 .تهٔ َعزوفة  َٔ قبٌ

اء، أو يعٌُ في  ٌ بايبيع وايرش   َ ٔ يتعا  َ ة   ط فيضا، خاػ  َ الت  حديثة  َل بد  يًُشًِ َٔ ايتفكُّ وصاصٓا َعا

الت  َ ٔ يحتاج إلى تًو ايُعا  َ  .ايتجارة، و

اب ٔ س   في يبع َل» 9وقد روي عٔ عُز بٔ ايدل   َ ط  في ا [قد]وقٓا، إَل   ٔ تفك  ي «يد 
(86)

وم » 9، وفي رواية   َل يكعد في س 

ٍ  وايحاّ ٔ َل يعزف ايحال  َ «ايُشًُين، 
(87)

.  

ِ  على ديٓط، فكد يكع  ً كة بضا، فيط خرط  عوي ٍ  ايُشًِ في ايتجارة َٔ دوٕ َعزفة يألحكاّ ايُتع ٕ  دخو ويضذا فإ

ٕ  على يشإ رسوٍ ا ؤكًِط ًَعو  َ  .ملسو هيلع هللا ىلصفي ايزِبا َثال ، َٔ حيث َل يظعز، وآكٌ ايزِبا و

ْا  ًوا يضذظ األبواب قوا وقد اعتني فكضاؤ  ٕ  وكايب  بأبواب ايعكود ايُايي ة، وأػ  ، يشتليع اإلنشا عد  جاَعة 

َ الت  يِ تكع ْا ذِكوا َعا ٕ  فكضاء   .ايعًِ اَلْلالقة  َٓضا، حت ي أ

الت ايُايي ة َٓترشا  في نثير  َٔ أقلار األرق، فايعاي ِ اآلٕ نُا يكاٍ  َ ٌ  بضذظ ايُعا  َ  9وقد أػبح ايتعا

ُ ى  ط ببعف، ونظأ َا يش ـ  ية ايواحدة، وارتبم بع ٍ  أير ‘‘َلقتؼاد ايعاي يما’’كايرق  ٕ  إٔ يحو  ، ويضذا يشتليع اإلنشا

بًؼ  َٔ ايُاٍ، إلى دوية  طاء في ايعاي ِ  َ. 

ؼايح أعوِ َٔ ايُؼايح   َ ٓ اض، فإذا تزترب عًيضا فوات   ؼايح اي  َ عْت يتحكيل  الت  ايُايي ة رش   َ فايُعا

عْت  فاِسد أعوِ َٔ ايُفاسد ايتي رش   َ   ٍ ٕ  ايحاػًة بضا، أو حؼو ٍ، فإ ّ  ايجُعة باألذإ األو  ، نتحيِ ايبيع يو يدفعضا َثال 

ِ  َٔ َؼًحة ايبيع  .َؼًحة  إدراى ػالة ايجُعة أعو

  ّ ٌُّ َا صو َحر ور الهشب ايُرشوع تُاَا ؛ فك دة، نؼ  دة  وَتٓو عة  وَتجد  م الهشب غير ايُرشوع َتعد  ورط 

ط وايتجار وَا كإ َٔ ذيو عٔ رطيل ايوهيفة، أو  .ة  فيط، وايتهشب  عٔ رطيكطيذاتط أو يػيرظ، تحّ زراعت ط وػٓاعت 

ٍِ ايػير بايباكٌ ٌ  َا ٌُّ َا فيط أك  .اإلخالٍ بواجباتضا؛ ونذيو ك

ّ  غير  َرشوع ا  ألْواع الهشب ايُرشوع ايتي ذِكْاصا، فضو نشب  َحر ٌُّ َا كإ ؿد   . وك
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  ّ ّ  بي ن  وهاصز  في عيٓط ووػفط، وقيا ي بط  .ايدييٌ على تحيُط، َل يدفى على أحدوايحا فكد كإ َٔ آرِخ َا أوص 

تط في خلبة ايوداع ملسو هيلع هللا ىلصايٓبيُّ  َر َاء واألَواٍ واألرعاق 9أ  .ايٓهيُّ عٔ اْتضاى رحَة ايد 

، ، أو احتكار   ٍ ، أو استػال ، أو خداع  ، أو غع    ِ ٌر نشب  في ايتجارة، جاء عٔ رطيل هً ّ  ك  أو كإ في ورح ّ اإلسال

ُ شرِكات ات، واي َا  كايدُور وَظتكاتضا، وايدٓازيز، وايتُاثيٌ، وايُددر   .ذاتط َحر

ًين وايُشًُين بأكٌ ايحالٍ، قاٍ ا ب ات﴾  9عزوجٌ وأَز  ا  تعالى ايُزس  ي  ٔ  ايلر َِ ً  وا  ٌ  ك ا ايزُّس  ﴿ي اأ يُّض 

ٓ وا ك   9وقاٍ تعالى [.52 9ايُؤَٓوٕ]  َ ٔ  آ ا ايرِذي ب ات﴾ ﴿ي ا أ يُّض  ْٔ ك ي  َِ  [.272 9ايبرقة]ً وا 

ٍ   وقد أخبرْا ايٓبير  ا ك  الِت ف   َ رِع في ايُعا ٌِ ايو  ا د عْ » 9عٔ أْػ ِل ى ي زِيب و   َ  ا إ «ي زِيب و   َل   َ 
(88)

. 

ِ   ايداتُة  ايٓتائج وفيضا أص

ّ ،ةبعد بحث َشائٌ اإلعاْة على ايُعؼية في ايعكود ايُايي  و ًت   خالػة   أقد   9ُا يليإييط َ َا توػ 

َ   َعتبرة   ٕ  ايُكاػد  إ (2) ً  وِػ الت، فُا ي  في ايُعا َ  ط، ٌ إلى ايحاّ يهوٕ َث ِ  َكاػدِ  زاعاة  فيجب  ِ ايعاق ط َٔ صذا د وغايات

 .ايعكد

ٕ  ايبيع   (2) ّ  َا ي   أو اإلجارة   إ ّ   كؼد بط ايحا  .رحا

ٓ   ، ونذا إذا غًب  يجوز َل َا ، فايعكد  وأْ ط يزيد بضذا ايعكد ايُباح أَزا  َحر  ،ايعاقد إذا عًِ قؼد   (3) ِ  على ه أو  ط، َل إٕ توص 

 .طور 

ٕ  يًرقائٔ واألحواٍ اعتبار   (4) ٓضا، ،ةيعة اإلسالَي  في ايرش   إ ا صو أقوىَ  ٌ   فتعتبر كبيعة   عٓد انعداَّ  ونذا نثرة في ايعكد،  ايُح

ٓ   قوع، فكاّايكؼد وايو   ّ   ة  ايُو  .ايُئٓة َكا

 .َا  إذا قؼد بط َحر  ،بين ايُشًِ وايكاف في َٓع ايعكد َل فم   (5)

ٕ  اإلعاْة   (6) ٌ   ،َل تهوٕ نذيو عٓد اإلَاّ أبي حٓيفة أ ٍ  يتوق   إَل  إذا كإ ايعُ  ايُعؼية، فُا قاَت ايُعؼية   ف عًيط حؼو

 .فال فضو إعاْة، وإَل   ،يٓطبع  

َ   وأحُد ا   ،صذا ٌ  تعالى على  خايؼا  َا َذيتط َٔ جضد فيضا  ٔ بط َٔ إْضاء صذظ ايُكاية، وأسأيط إٔ يجع

ً   يوجضط، ِ  ػاحبط، وا َٔ وراء ايكؼد، وصو حشب   ايذي َل يٓكلع بُوِت  ،ايحضا َٔ ايعٌُ ايؼ  وإٔ يجع ايونيٌ،  ٓا ونع

ًر   .وآيط وػحبط أجُعين ،ٓا َحُد  ِ على ْبي  وػل ى ا تعالى وس
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 جاتہ يحوا

ئع داب"أّما احلنفية، فلم ينصوا على اعتبارىا من أصوذلم، إّّل أّن من ادلقرر عندىم: أّن الوسيلة إذل شيء حكمها حكم ذلك الشيء ]انظر: ( 1)
( كتاب السًن، األمان وشرائطو، )بًنت: دار إحياء الرتاث ى587لإلمام عالء الّدين بن مسعود الكاساين )ت "الصنائع في ترتيب الشرائع

[. فهذا إعمال للذرائع يف مذىب احلنفية، وقد أعملوىا يف فروعهم الفقهية ]انظر: 6/72، حتقيق: زلمد عدنان درويش( ى1416 العريب
( كتاب الصوم، باب اّلعتكاف )مصر: ادلطبعة ى743لإلمام عثمان بن علي فخر الدين الزَّيلعي )ت "تبيين الحقائق في شرح كنز الدقائق"

[، فقد منعوا الشابَة من اخلروج للجماعات؛ ألّن خروجهّن إذل اجلماعة سبُب الفتنة، 352، صـ1( اجلزء ى1315الثة األمًنية، الطبعة الث
للكاساين، كتاب الّصالة، فصل يف بيان من يصلح لإلمامة على التفصيل،  "البدائع"والفتنُة حرام، وما أّدى إذل احلرام فهو حرام ]انظر: 

دلس زوجتو، وتقبيلها حّّت يكّفر؛ ألنّو دلا حرم الوطُء إذل أن يكّفر حرم الدواعي لإلفضاء إليو؛ وألّن األصل أّن [ ومنعوا ادلظاىر من 1/388
( كتاب الكراىية، فصل يف ى593لإلمام علي بن أيب بكر ادلرغيناين )ت "في شرح بداية المبتدي "الهدايةسبَب احلرام حرام ]انظر: 

 .[373، صـ4رقم، حتقيق: زلمد عدنان درويش( اجلزء اإلسترباء وغًنه )بًنوت: دار األ
يِن ِمْن َحرَج﴾[، وقولو تعاذل: 6]ادلائدة:  ﴿َما يُرِيُد اُ لَِيْجَعَل َعَلْيُكْم ِمْن َحرَج﴾كقولو تعاذل:   (2)  .[78]احلج:  ﴿َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
: األمور 2: القواعد الكلية، القاعدة 1الفن  "األشباه والنظائر على مذىب أبي حنيفة الّنعمان"ى( 970يم )تالعاّلمة زين بن إبراىيم ابن نَ  (3)

 .22( صـ، حتقيق الدکتور زلّمد مطيع احلافظى.٢ِٕٓٔدمشق: دار الفکر مبقاصدىا )
  "ملسو هيلع هللا ىلصلعدل إلى رسول اهلل المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن ا"( ى261القَشًني النيسابوري )تاج احلجّ بن اإلمام مسلم  (4)

)الرياض: دار الّسالم، الطبعة  4899، ر: فضل إعانة الغازي يف سبيل ا مبركوب وغًنه، وخالفتو يف أىلو خبًنكتاب اإلمارة، باب 
 .848، 847( صـى1419األوذل

 .697، صـ4093، ر: باب لعن آكل الربا ومؤكلوادلرجع نفسو كتاب ادلساقاة وادلزارعة، ( 5)
باب كتاب البيوع،   "وسننو وأيامو "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل ى( 256تإلمام زلمد بن إمساعيل البخاري )ا (6)

 .334( صـى٢ٔ١ٔالطبعة الثانية الرياض: دار الّسالم، ) 2083...إخل، ر:  قول ا تعاذل: ﴿يا أيها الذين آمنوا ّل تأكلوا الربا﴾
حرف األلف، إعانة )صادر عن: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، الكويت: دار السالسل، الطبعة الثانية من  الفقهية الكويتية""الموسوعة ( 7)

 .196، 5/195(  ى1427 -1404
باب النون، فصل العٌن )بًنوت: دار إحياء  "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"( ى398)ت  اد اجلوىري الفارايبأبو نصر إمساعيل بن حّ  (8)

 .5/1739( ى1426الرتاث العريب، الطبعة الرابعة 
 .5/196حرف األلف، إعانة،  "الموسوعة الفقهية الكويتية"انظر:  (9)
ب احلاء، احلاء مع كتا ،(ى770)ت مويالعباس أحد بن زلمد بن علي الفيومي احلَ  أليب "المصباح المنير في غريب الشرح الكبير"انظر:  (10)

 .75( صـى1426الراء وما يثلثهما )بًنوت: دار الفكر، الطبعة األوذل 
إما أن يكون  1( باب يف احلكم، القسم ى793 لإلمام سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاين )ت "شرح التلويح على التوضيح"انظر:  (11)

 .2/275، حتقيق: زلمد عدنان درويش( ى1419صفة الفعل ...إخل، )بًنوت: دار األرقم، الطبعة األوذل 
لفظ  1يف األحكام، الفصل  1يف أحوال ادلوضوع، الباب  2( ادلقالة ى861لإلمام كمال الدين ابن اذلمام )ت  "التحرير في أصول الفقو"و

 .170، حتقيق: زلمد عبد العزيز عبد اخلالق( صـى1436احلكم )بًنوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوذل 
 .1165، صـ6804...إخل، ر:  من سن سنة حسنة أو سيئةكتاب العلم، باب   "الصحيح"اإلمام مسلم  (12)
، ى1423دار الكتاب العريب باب الباء )بًنوت:  (ى816)ت  رجاينللعاّلمة علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلُ  "التعريفات"انظر:  (13)

 .45( صـإبراىيم األبياريحتقيق: 
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حرف العٌن، فصل الباء )بًنوت: دار الفكر، الطبعة  "لسان العرب" (ى711ي )ت فريقزلمد بن مكرم ابن منظور األنصاري األالعاّلمة  (14)

 .ملتقطاً 26، 25، 8/23( ى1410األوذل 
إحياء الرتاث العريب، الطبعة  باب العٌن، فصل الباء )بًنوت: دار "مختار الِصحاح" (ى660)ت  زلمد بن أيب بكر احلنفي الرازيالعاّلمة  (15)

 .3/991، حتقيق: زلمد حاّلق( ى1426الرابعة 
 .42كتاب الباء، صـ  "المصباح المنير" أحد الفيومي (16)
 .227ادلطبع اجملتبائي( صـ: كتاب البيوع، )دىلي  "كنز الدقائق"ى( 713 ت) اإلمام أبو الربكات عبد ا بن أحد النََّسفي (17)
بًنوت: دار إحياء كتاب الوكالة، باب الوكالة بالبيع والشراء، فصل يف البيع )  "القدير للعاجز الفقير "فتح( ى861اإلمام ابن اذلمام )ت  (18)

 .7/75( الرتاث العريب
 .4/318كتاب البيوع،   "البدائع"الكاساين  (19)
 .ملتقطاً 341، 339، 330، 4/326ادلرجع نفسو، الفصل ما يرجع إذل ادلعقود عليو،  (20)
مّکة ادلکّرمة: ) 2158كتاب البيوع، ر:  "المستدَرك على الصحيحين"ى( 405 اإلمام أبو عبد ا زلمد بن عبد ا احلاكم النيسابوري )ت (21)

 .2/818( اش زلمددحدي الدمر ، حتقيق: ى٢ٕٓٔالطبعة األوذلمصطفى الباز،  مکتبة نزار
 .5/263( بًنوت: دار الفكركتاب البيوع، باب إباحة التجارة )  الكبرى" "السننى( 458 يهقي )تاإلمام أحد بن احلسٌن البَ و 

ناوي )ت  (22)
ُ
)مصر:  1290حرف اذلمزة، حتت ر:  "فيض القدير شرح الجامع الصغير"( ى1031اإلمام عبد الرؤوف بن تاج الدين ادل
 .2/47( ى1356ادلكتبة التجارية الكربى، الطبعة األوذل 

الطبعة  ،بًنوت: دار إحياء الرتاث العريب) 2185، ر: باب بيع اخلياركتاب التجارة،   سنن"ال"ى( ٧٢ٕ زلمد بن يزيد ابن ماجو )تاإلمام  (23)
 .367( صـى٢ٕٔٔ األوذل

 .334، صـ2079، ر: باب إذا بٌن البيعان ودل يكتما ونصحاكتاب البيوع،   "الصحيح"اإلمام البخاري  (24)
 .665، صـ3858، ر: باب الصدق يف البيع والبيانكتاب البيوع،   "الصحيح"واإلمام مسلم 

 1209، ر: اىمإيّ  ملسو هيلع هللا ىلصی بار وتسمية النّ باب ما جاء يف التجّ أبواب البيوع عن رسول ا،  "السنن" ى(٧١ٕ)تاإلمام زلمد بن عيسى الرتمذي  (25)
 .295( صـى٢ٕٓٔالطبعة األوذل ،الرياض: دار السالم)
، بًنوت: دار الکتاب العريب) 2539، ر: باب يف التاجر الصدوقكتاب البيوع،   سنن"ال"ى( 55ٕ تعبد الرحن الدارمي )اإلمام عبد ا بن و

 .2/322( فواز ٔاحد زمررلحتقيق:  ،ى٢ٓ٧ٔالطبعة األوذل 
 .4/481...إخل،  البيع صفةفصل كتاب البيوع،   "البدائع"الكاساين  (26)
كتاب احلظر واإلباحة، باب اّلسترباء   "رد المحتار على الدر المختار"، (ى1252)ت الشاميابن عابدين زلمد أمٌن بن عمر العاّلمة  (27)

 : وجاز إجارة بيت ...إخل."الدرّ "، حتت قول 5/251ادلطبعة الكربى بُبوّلق(  :وغًنه، فصل يف البيع )مصر
 بارَة العاّلمُة الشيخ زلمد أحد ادلصباحي؛ تكميالً للكالم.اليت بٌن أيدينا، فأضاف ىذه الع "جّد ادلمتار"ىنا بياض يف سلطوط  (28)
 .465كتاب السًن، باب البغاة، اجلزء الثاين، صـ  "الهداية"ادلرغيناين  (29)
 اليت بٌن أيدينا، فأضاف ىذه العبارَة العاّلمُة الشيخ زلمد أحد ادلصباحي؛ تكميالً للكالم. "جّد ادلمتار"ىنا بياض يف سلطوط  (30)
ظيب: دار  أبوكتاب احلظر واإلباحة، فصل يف البيع )  الممتار على رد المحتار" "جدّ ( ى1340اإلمام أحد رضا ادلاتُريدي احلنفي )ت  (31)

 .137 -7/135حتقيق: زلمد أسلم رضا ادليمين(  ى1434 الفقيو، الطبعة األوذل
 .465صـ2كتاب السًن، باب البغاة، اجلزء   "الهداية"ادلرغيناين  (32)
كتاب الكراىية )مصر: دار البشائر اإلسالمية،   "شرح مختصر الطحاوي"( ى370)تاص احلنفي أحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصّ اإلمام  (33)

 .8/560، حتقيق: د. سائد بكداش( ى1431الطبعة األوذل 
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يف ادلسلم يدخل  15كتاب السًن، الفصل   عماني""المحيط البرىاني في الفقو النى( 616 ين زلمود بن أحد البخاري )تاإلمام برىان الدّ  (34)

 .5/63( ، حتقيق: الشيخ أحد عز وعنايةى1424 بًنوت: دار إحياء الرتاث العريباألشياء ...إخل، )
الطبعة األوذل  العلمية، كتبدار ال: كتاب اجلهاد، باب الُبغاة )بًنوت  "الفائق شرح كنز الدقائق "النهر ى(٢ٓٓٔ بن َنيم )تاعمر العاّلمة  (35)

 .3/268( وعناية أحد عزّ ، حتقيق: ى٢ٕٕٔ
 .297، 296، صـ3كتاب السًن، باب الُبغاة، اجلزء   "التبيين"الزَّيلعي  (36)
 .1/306كتاب اجلهاد، باب الُبغاة )إستانبول(   "غنية ذوي األحكام"( ى1069العاّلمة حسن بن عّمار الشُّرُنُبالرل )ت  (37)
 .162كتاب السًّن، قـ  "شرح الجامع الصغير"( ى482د الَبزدوي )ت اإلمام علي بن زلم (38)
 .5/209كتاب السًن، باب ادلوادعة ومن جيوز أمانو،   "الفتح"ابن اذلمام  (39)
 .155، 13/154كتاب اجلهاد، باب الُبغاة، مطلب يف كراىة بيع ما تقوم ادلعصية بعينو،   "رد المحتار"ابن عابدين الشامي  (40)
كتاب السًن، فصل )بًنوت: دار الكتب العلمية، الطبعة   "االختيار لتعليل المختار"( ى683العاّلمة عبد ا بن زلمود ادلوصلي احلنفي )ت  (41)

 .130، صـ4، حتقيق: عبد اللطيف زلمد عبد الرحن( اجلزء ى1419األوذل 
 .213، 9/212، رمبيع ما يقصد بو فعل زلحرف الباء،  "الموسوعة الفقهية الكويتية" (42)
 .689، صـ4044كتاب ادلساقاة، باب حترمي بيع اخلمر، ر:   "الصحيح"اإلمام مسلم  (43)

الفکر، الطبعة الثانية  بًنوت: دار) 2190ادلطلب، ر:  مسند عبد ا بن العباس  بن عبد "المسند"ى( ٢ٕٔ اإلمام أحد بن حنبل )تو 
 .526، 1/525( ، حتقيق: صدقي زلمد مجيل العطّارى٢ٔ٢ٔ

 .80، صـ3كتاب بيوع، مسائل منثورة، اجلزء   "الهداية"ادلرغيناين  (44)
كتاب الكراىية، فصل يف البيع )بًنوت: دار الكتب العلمية، الطبعة األوذل   "الرائق شرح كنز الدقائق "البحر( ى970ابن َنيم )ت  (45)

 .8/371( ى1418
، حتقيق: الشيخ خليل ى1409كتاب األشرِبة، )بًنوت: دار ادلعرفة   "المبسوط"( ى482اإلمام مشس األئّمة زلمد بن أحد السرخسي )ت  (46)

 .بتصّرف   6، صـ24ادليس( اجلزء 
 .26ادلرجع نفسو، صـ (47)
 .ادلرجع السابق (48)
كتاب اإلجارات، باب اإلجارة الفاسدة وما ّل جيوز منها )بًنوت: دار   "األصل"( ى189اإلمام أبو عبد ا زلمد بن احلسن الشَّيباين )ت  (49)

 .4/17، حتقيق: د. بوينوكالن( ى1433ابن حزم، الطبعة األوذل 
مسائل من كتاب الكراىية دل تشاكل ما يف كتاب الكراىية،   "الجامع الصغير"( ى189اإلمام أبو عبد ا زلمد بن احلسن الشَّيباين )ت  (50)

 .484( صـى1411)كراتشي: إدارة القرآن والعلوم اإلسالمية  باألبوا
: 2/413، 5720مسند عبد ا بن عمر بن اخلطّاب، ر:  "المسند"أشار اإلمام الكاساين إذل احلديث، الذي أخرجو اإلمام أحد يف  (51)

 «.هامثنِ  إليو، وآكلَ  ها، وامولةَ ها، وحاملَ ومبتاعَ ها، ىا، وبائعَ صرَ ىا، ومعتَ ا، وساقيها، وعاصرَ بَ شارِ  ، ولعنَ اخلمرَ  لعن اُ »
 .4/41كتاب اإلجارة، باب اّلستئجار على العمل،   "البدائع"الكاساين  (52)
مشق: دار الثقافة دِ كتاب األشربة )  "شرح تنوير األبصار وجامع البحار "الدّر المختارى( 1088 صكفي )تزلمد بن علي احلَ العاّلمة  (53)

 .5/292( رفورسام الدين فَ حتقيق: الدكتور حُ ى 1421طبعة األوذل والرتاث، ال
 .5/292كتاب األشربة،   "رد المحتار"ابن عابدين الشامي  (54)
 .4/337، فصل يف الشرط الذي يرجع إذل ادلعقود عليوكتاب البيوع،   "البدائع"الكاساين  (55)
 .5/240كتاب السًن، باب البغاة،   "البحر"ابن َنيم  (56)
 .5/155كتاب السًن، فصل يف أحكام أىل البغي واخلوارج،   "المحيط البرىاني"برىان الدين البخاري  (57)
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 .549، صـ4كتاب اخلنثى، مسائل شّت، اجلزء   "الهداية"ادلرغيناين  (58)

 .219، صـ6كتاب اخلنثى، مسائل شّت، اجلزء   "التبيين"والزيلعي 
بًنوت: دار كتاب اخلنثى، مسائل شّت )  ر""مجمع األنُهر في شرح الملتقى األبحُ ى( 1078العاّلمة زلمد بن سليمان داماد أفندي )تو 

 .4/475( ، حتقيق: خليل عمران ادلنصورى1419الكتب العلمية، الطبعة األوذل 
 .5/247كتاب احلظر واإلباحة، فصل يف البيع،   "رد المحتار"ابن عابدين الشامي  (59)
 .أي: َمعبداً للمجوس (60)
 .أي: َمعبداً لليهود (61)
 .أي: َمعبداً للنصارى (62)
 .372، 8/371كتاب الكراىية، فصل يف البيع،   "البحر"ابن َنيم  (63)
 .29، صـ6كتاب الكراىية، فصل يف البيع، اجلزء   "التبيين"الزَّيلعي  (64)
 .[1/457 فصل الكاف من باب الباء، كعب، "تاج العروس"أي: الثوب ادلطوّي الشديد اإلدراج ] (65)
 .[3/923باب الضاد، فصل الفاء،  "الصحاح"أي: مرّصع بالفضة ] (66)
 .8/371كتاب الكراىية، فصل يف البيع،   "البحر"ابن َنيم  (67)
 .8/365ادلرجع نفسو،  (68)
 .96، ص4كتاب ادلناسك، باب جزاء الصيد، اجلزء   "المبسوط"السرخسي  (69)
يف  20الباب كتاب البيوع،   "الفتاوى الهندية"ومجاعة من علماء اذلند األعالم، ى( 1092فوري )تنظام الدين برىانْ العاّلمة الشيخ  (70)

 .3/210( ى1310 مصر: ادلطبعة الكربى األمًنية، الطبعة الثانيةالبياعات ادلكروىة واألرباح الفاسدة، )
 .564، صـ3257ر: ، ة يف العمرباب فرض احلج مرّ لإلمام مسلم، كتاب احلّج،  "الصحيح"( انظر: 71)

، ى1420)ملتان: نشر السّنة،  2679كتاب احلّج، باب ادلواقيت، ر:   "السنن"( ى385واإلمام علي بن عمر البغدادي الدارُقطين )ت 
 .2/356حتقيق: الشيخ رلدي حسن( 

)بًنوت: دار  ظم وادلعىن، ادلتشابوأقسام الن( ى730 لإلمام عبد العزيز بن أحد البخاري )ت "كشف األسرار شرح أصول البزدوي"( انظر: 72)
 .1/154 م، حتقيق: زلمد ادلعتصم با البغدادي(1997الكتب العريب، الطبعة الثالثة 

وىو باب يف اخلوف من ا  ،احلادي عشر من شعب اإلميان( ى458لإلمام أحد بن احلسٌن الَبيهقي )ت  شعب اإليمان"الجامع ل"( انظر: 73)
: "روعة ساعة عند انتباه من 1/442 (، حتقيق: حدي الدمرداش زلّمد العدلى٢ٕ٢ٔ ت: دار الفکر، الطبعة األوذلبًنو ) ،868تعاذل، ر: 

 .غفلة، وانقطاع عن حّظ النفسانية، وارتعاد من خوف قطيعة، أفضل من عبادة الثقلٌن"
 .100: درء ادلفاسد أوذل من جلب ادلصاحل، صـ5، الضرر يزال: 5: القواعد الكلية، القاعدة 1ّلبن َنيم، الفن  "األشباه"انظر:  (74)
 .378، صـ4كتاب الكراىية، فصل يف البيع، اجلزء   "الهداية"ادلرغيناين  (75)

 .5/250كتاب احلظر واإلباحة، فصل يف البيع،   "رد المحتار"وابن عابدين الشامي 
 .4/19كتاب اإلجارة، فصل شروط انعقاد اإلجارة،  "البدائع"الكاساين  (76)
 .9/191يف بيان ما جيوز من اإلجارات، وما ّل جيوز،  15كتاب اإلجارات، الفصل   "المحيط البرىاني"برىان الدين البخاري  (77)
 .378، صـ4كتاب الكراىية، فصل يف البيع، اجلزء   "الهداية"ادلرغيناين  (78)
 .5/250كتاب احلظر واإلباحة، فصل يف البيع،   "رد المحتار"ابن عابدين الشامي  (79)
كتاب اإلجارات، باب اإلجارة الفاسدة، اجلزء   "فتاوى قاضي خان"، نقاًل عن 8/35كتاب اإلجارة، باب إجارة الفاسدة،   "البحر"ابن َنيم  (80)

 .18،صـ3
 .8/372ادلرجع السابق كتاب الكراىية، فصل يف البيع،  (81)
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 .29، صـ4كتاب الكراىية، فصل يف البيع، اجلزء   "التبيين"الزَّيلعي  (82)

 .372، 8/371كتاب الكراىية، فصل يف البيع،   "البحر"وابن َنيم 
 .4/41للكاساين، كتاب اإلجارة، باب اّلستئجار على العمل،  "البدائع"انظر:  (83)
 .29، صـ4كتاب الكراىية، فصل يف البيع، اجلزء   "التبيين"الزَّيلعي  (84)

 .372، 8/371كتاب الكراىية، فصل يف البيع،   "البحر"وابن َنيم 
 .4/41للكاساين، كتاب اإلجارة، باب اّلستئجار على العمل،  "البدائع"انظر:  (85)
 .129، صـ487، ر: باب ما جاء يف فضل الصالة على النيب أبواب الوتر،  "السنن"اإلمام الرتمذي  (86)
 .1/157دار الفكر( : (، فصل يف اللباس )بًنوتى737لإلمام زلمد بن زلمد العبدري ادلالكي ابن احلاّج )ت  "المدخل"انظر:  (87)
 .4/306، 12551مسند أنس بن مالك، ر:  "المسند"اإلمام أحد  (88)


